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Abstract:
Post Keynesian growth model considers the use of
production factors as a function of production and
introduces demand as the main determinant of economic
growth. Accordingly, Thirlwall (1979) presented a model
suggesting that demand is restrained by the balance of
payments deficit and turns into substantial limitations to
achieve higher economic growth rate owing to balance of
payments deficit. This model is known as Thirlwall law or
“balance of payments constrained growth model”. In this
model the maximum rate of economic growth consistent
with the balance-of-payments equilibrium is figured out
using income elasticity of import and export. Identifying the
barriers to achieving the target growth rate has been turned
into one of the most controversial economic issues because
of the challenges of low economic growth in Iran. Thus this
study is going to provide an answer to the question that,
based on Thirlwall law, Whether the balance of payments
deems obstacles to the target growth rates of development
programs for the Iran’s economy or not? To accomplish
this, first the long run cointegration relationship of import
and export demand functions was approved by
autoregressive distributed lag model (ARDL). Then,
regarding the importance of the elasticities of above
functions on the results of the study and removing the
structural instability of the model coefficients, time–varying
parameter (TVP) and Kalman – filter were used to estimate
the elasticities. Finally the validity of Thirlwall law was not
confirmed during 1984-2013 applying Wald Test.
Therefore, it can be claimed that aggregate demand has not
restricted the economic growth through the balance of
payments. Low income elasticity of import, combination of
imports, restrictions on imports and dependence of foreign
trade on oil revenues are the most important reasons for the
results.
Keywords: Economic Growth, Post Keynesian Growth
Model, Thirlwall Law, TVP Approach, Kalman – Filter.
JEL: E12, F43, O40.

:چكیده
الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا
 تیی وال،را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی مییدانید در انین راسیتا
) با ارائه الگونی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کس ی ت از پ داختها7313(
مهار شده و در نتیجه دست نابی بیه نی ر رشید اقتصیادی بیاات را محیدود
می کند در الگوی مذکور که به قانون تی وال و "الگوی رشد محدود شده به
 با اسیتفاده از کشید دردمیدی واردات و،ت از پ داختها" شه ت نافته است
صادرات حداکث ن ر رشد اقتصادی سازگار با تعادل ت از پ داختها محاسیهه
 شناسانی موانی تحقی،می شود چالد پانین بودن رشد اقتصادی در ان ان
ن ر های رشد هدف را به نکی از مناقشه دمیزت نن مهاحی اقتصیادی مهیدل
 پژوهد حاض با اتکیا بیه قیانون تیی وال در پیی،ک ده است ب انن اساس
پاسخ به انن پ سد است که دنا ت از پ داختها مانعی ب ای تحق ن رهیای
رشد هدف در ب نامههای توسعه ب ای اقتصاد ان ان تلقی مییشیود نیا خیی
 نخست هم جمعی بلندمدت تواب تقاضای واردات و صادرات بیا،بدنن منظور
) بیه ابهیاتARDL( استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفههیای تیوزنعی
 نظ به اهمیت کشدهیای توابی میذکور در نتیانق تحقیی و،رسید سپس
 از رهیافت تغییی،به منظور در نظ گ فتن ناپانداری ساختاری ب ض انب الگو
) و روش فیلت کالمن ب ای تخمین کشیدهیاTVP( پارامت در طول زمان
 با توجه7939-7931  اعتهار قانون تی وال طی بازه زمانی،ًاستفاده شد نهانتا
 میتوان ادعیا،به نتانق حاصل از به کارگی ی دزمون والد تأنید نشد از اننرو
ک د تقاضای کل از مج ای ت از پ داختها محدودنتی ب ای رشید اقتصیادی
، ت کییب واردات،ان ان انجاد نک ده است کشد دردمدی کیم بی ای واردات
محدودنتهای وض شده ب دن و وابسته بودن تجارت خارجی به دردمدهای
نفتی مهمت نن دانل نتیجه مذکور هستند
 رهیافت، قانون تی وال، الگوی رشد پساکینزی:واژههای كلیدی
 فیلت کالمن،TVP
.O40 ،F43 ،E12 :JELطبقهبندی
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 -1مقدمه
"الگوی رشد محدودشده با ت از پ داختها" (الگیوی )BPCG
که در ادبیات اقتصادی به قانون تی وال 7مع وف است ،دنیدگاه
متفییاوتی را نسییهت بییه روش سیینتی اقتصییاد (کالسییی و
نئوکالسی ) ب ای توضیح رشد اقتصیادی ارائیه میی دهید بی
اساس نظ نه متعارف 1اقتصاد ،رشد اقتصیادی از طی ف ع ضیه
ف اهم شده و در بلندمدت ت از پ داختهیا بیهطیور خودکیار بیه
تعادل می رسد در انن دندگاه ،رشد اقتصادی با رشد نهاده های
تولید و پیش فت های فنی تعیین می شود امیا الگیوی BPCG
ن تهیین کینزی و تقاضا محور از رشد اقتصادی بیان کی ده و
ن ر رشد اقتصادی را با تعادل در ت از پ داختها سازگار میداند
(ابونوری و ف اهتی )91 :7931 ،طهی رونکی د  ،BPCGنی ر
رشد اقتصادی از تقسیم ن ر رشد صادرات بی کشید دردمیدی
واردات به دست می دند و در بلندمدت ،هیچ کشوری نمییتوانید
ن ر رشدی س ن ت از دن را تج به کند مگ دنکه تیأمین میالی
کس ی خارجی را بهطور پیوسته با ج نان س مانه نیا اسیتق ا
خارجی جه ان کند از دنجانی که تأمین مالی بیه شییوه میذکور
بهطور دائم قابل تصور نیست ،عدم تعادل ت از پ داختها مانعی
جدی ب ای ارتقای رشد اقتصادی محسوب میشیود از انینرو،
قانون تی وال دالت مییکنید کیه تجیارت ،دزادسیازی میالی و
است اتژی توسعه صادرات لزوماً منج به رشد اقتصیادی بیاات
نمی شود و ض وری است که کشد دردمدی واردات نییز میورد
توجه ق ار گی د
نکی از چالد های کنونی اقتصاد ان ان ،پانین بیودن رشید
اقتصادی است که دبار خود را در ن ر بیکاری دو رقمی و دردمد
س ی انه پییانین (فقیی دردمییدی) نشییان داده اسییت (حسیینوند و
همکاران )709 :7931 ،متوسی نی ر سیاانه رشید اقتصیادی
کشور طی چهار دهه گذشیته (از  7919تیا  )7939حیدود 1 /7
درصد بوده است عالوه ب انن ،در دوره ب نامیه پینجم توسیعه،
متوس ن ر رشد ساانه اقتصیاد ملیی کیه در بلندمیدت عامیل
تعیینکننده سطح دردمد س انه و رفاه جامعیه بیهشیمار مییرود،
کمتی از صیف بی دورد مییشیود انین در حیالی اسیت کیه در
هدفگذاریهای اقتصادی کشور ،نی رهیای رشید بیاا تعییین
میشود به عنوان مثال ،ب نامه پنجم توسعه ن ر رشد اقتصیادی
را در سالهای ب نامه به میزان  8درصد هدفگی ی ک ده است
پژوهد حاض در پی پاسخ به انن پ سد اسیت کیه دنیا تی از
پ داخت ها مانعی ب ای تحق ن ر هیای هیدف در ب نامیههیای
1.Thirlwall’s Law
2. Orthodox

توسعه ب ای اقتصاد ان ان محسیوب مییشیود نیا خیی بیدنن
منظور ،الگوی  BPCGطی دوره سالیانه  7939– 7931میورد
دزمون ق ار گ فته اسیت نخسیت ،هیمجمعیی توابی تقاضیای
واردات و صادرات با ف م مقتضی م بوط به الگو ،به کم روش
 9ARDLبه ابهات رسید سپس بی ای پییدبینیی نی ر رشید
اقتصادی منتق از الگوی  BPCGدر دو ف م ضعیف و قوی دن،
کشد دردمدی واردات و صادرات استخ اج شد از دنجیانی کیه
دو کشد م بوط نقد اساسی در نی ر رشید پییدبینیی شیده
شوکهای مختلف بی ونی (نظی اصیالحات
داشته و در مع
اقتصادی ،نااطمینانی سیاسی ،تغیی سلیقه مص فکنندگان و )
ق ار دارند ،بهجای بابت انگاشتن دنها در طول زمان ،بیه کمی
رهیافت پارامت متغیی در طیول زمیان )TVP( 1و روش فیلتی
کالمن 1کشد های مذکور ب ای هی سیال بیه گونیه ای مجیزا
تخمین زده شدند در انتهیا از دزمیون والید 3بی ای قضیاوت در
خصوص اعتهار الگوی  BPCGدر دو ف م ضیعیف و قیوی دن
استفاده شده است ب ای پاسخ به پ سد اصلی تحقیی  ،ادامیه
مقاله به ش ح زن سازماندهی شده است :بخد دوم بیه می ور
مهییانی نظ ی ی و مع فییی الگییوی  BPCGاختصییاص دارد در
بخد سوم مطالعات تج بی م ته ب رسی شده و نودوریهیای
تحقی ذک شده اند بخد چهارم روش تحقی و بخد پینجم
نتانق را ارئه میکنند در بخد ششم و پانانی مقاله نتیجهگی ی
و دالتها و توصیههای سیاستی ارائه میشود
 -3مبانی نظری
تیی وال ( )7313محییدودنت اصییلی رشیید اقتصییادی را در نی
اقتصاد باز وضعیت ت از پ داختهای دن میداند الگوی وی بی
اساس انن انده شکل گ فت که ت از پ داختها بهطور خودکیار
به تعادل نمیی رسید و امکیان تیأمین کسی ی دن بیه گونیهای
نامحدود از ط ن استق ا قابل تصور نیست بناب انن ،کس ی
ت از پ داختها و کمهود مناب ارزی ن ر رشد تقاضای کل را بیه
حد خاصی محدود ک ده و نتیجتاً به میانعی قابیل توجیه بی ای
دستنابی به ن ر رشد اقتصادی مهدل میشود
ب ی ای مع فییی الگییوی تی ی وال ،ابتییدا ش ی ط تعییادل ت ی از
پ داخت ها بیان می شود ب ای انین منظیور ،تقاضیای واردات و
صادرات به نحوی که رشد واردات تابعی از رشید دردمید داخلیی

3. Autoregressive Distributed Lag
4. Time Varying Parameter
5. Kalman Filter
6. Wald Test
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باشد ،تص نح می شوند سپس ،الگوی مزبیور بی ای نی ر رشید
سازگار با تعادل بلندمدت ت ازپ داختها حل خواهد شد:
()7

Pd  Pf ME

 Xصادرات M ،واردات Pd ،قیمت داخلی صیادرات Pf ،قیمیت
خارجی واردات و  Eن ر ارز میباشند
توابی تقاضییای واردات و صییادرات ،بییهصییورت زنی مشییخ
میشوند:
()1


 P 
X  a  d  Z  ;  0,   0
 Pf E 

()9


P E 
M  b  f  Y  ;  0,   0
 Pd 

در رواب فوق η ،کشد قیمتیی تقاضیای صیادرات ε ،کشید
دردمدی تقاضای صادرات ψ ،کشد قیمتی تقاضای وارداتπ ،
کشد دردمدی تقاضای واردات Z ،دردمید جهیانی و  Yدردمید
داخلی میباشند
با گ فتن لگارنتم از معادات ( )1و ( ،)9مشت گی ی نسیهت بیه
زمان ،جانگزننی ن ر رشد صادرات و واردات در ف م رشد معادله
( )7و حل دن ب ای ن ر رشد دردمد ،رابطه ( )1به دست میدند:
()1
 e )   (z ) 

(1    )( pd  pf


yB 

در رابطه اخی ح وف کوچ نشان دهنیده نی ر رشید متغی هیا
هستند اگ قیمت نسهی در تجارت بینالملل نا ن ر ارز حقیقیی
بابت باشند ،معادله ( )1اننگونه خالصه میشود:
()1
)  (z
y B** 



از دنجانی که اطالعات م بوط به ) ε(zب ای تمامی کشورها در
ک د که ) ε(zبیا  xب ابی اسیت
دست س نیست ،میتوان ف
( )ε(z) = xدر انن صورت خواهیم داشت:
()3
x
y B** 



ن ر رشد سازگار با تعادل پ داخیتهیا توسی روابی ( )1و ()3
تعیین میشوند پ اتن ،)1009( 7معادله ( )1را ف م قیوی قیانون
)1. Perraton (2003
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تی وال و معادلیه ( )3را فی م ضیعیف دن دانسیته و بیین دن دو
تفاوت قائل می شود توضیح انن کیه فی م ضیعیف صیادرات را
متغی ی معین و غی تصادفی انگاشته در حالیکه ف م قیوی دن
را متغی ی تصادفی میداند که توس قیمتهای نسیهی و نی
متغی مقیاس تعیین می شود و بی انین اسیاس صیادرات را بیه
گونهای مجزا تخمین میزند
همان طور که در بخد بعدی مقالیه خیواهیم دنید ،عمیده
که تغیی ات رابطیه مهادلیه نیاچیز
مطالعات تج بی با انن ف
است ،ف م ضعیف قانون تی وال را دزمون ک دهانید در پیژوهد
حاض ب ای ب رسی دقی ت موضوع میورد بحی  ،هی دو فی م
ضعیف و قوی مورد دزمون ق ار میگی ند
 -2پیشینه تحقیق
اعتهار قانون تی وال ب ای طیف وسیعی از کشورها دزمیون شیده
است در انن قسمت ،م وری کلی ب مطالعیات انجیام شیده در
انن زمینه در کشورهای توسیعه نافتیه و در حیال توسیعه ارائیه
می شود در انتهای بخد ،مطالعات تج بی م بیوط بیه اقتصیاد
ان ان ب رسی شدهاند
 -1-3مطالعات خارجي
تی وال و حسین 1بعد از لحاظ ش ان خاص کشورهای در حیال
توسعه ،با به کارگی ی روش حداقل م بعات معمولی )OLS( 9و
دادههای م بوط به بیست کشور در حال توسعه طی بازه زمیانی
 ،7310-7310درنافتند ورود س مانه کشورها را قادر میی سیازد
ن ر رشدی بیدت از ن ر پیدبینی شده توس قیانون تیی وال
داشته باشند (تی وال و حسین)138 :7381 ،
بی ی م و جورجینییا 1اعتهییار قییانون تی ی وال را در  77کشییور
دسیانی (شامل هند ،انیدونزی ،رینیم اشیغالگی قیدس ،یاپین،
پاکستان ،فیلیپین ،سنگاپور ،س ی انکا ،سورنه ،تانلند و ت کییه)
طی سالهای  7331–7381ب رسی ک دند نتانق حاصیل از بیه
کارگی ی روش حداکث درست نمانی 1نشان داد بهغی از یاپین
و هند ،در سیان کشیورها قیانون تیی وال صیادق بیوده و رشید
اقتصادی از ط ن عدم تعادل در ت از پ داختهیا محیدود شیده
است ب انن اساس ،محققان نتیجه گ فتند که افزاند کشید
دردمدی صادرات نا کیاهد کشید دردمیدی واردات ،سیاسیت
)2. Thirlwall & Hussain (1982
3. Ordinary Least Squares
)4. Bairam & Georgina (1991
5. Maximum Likelihood
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موفقی ب ای ن اقتصاد باز است ناهمگن بیودن کشیورها ،در
نظ نگ فتن ش ان خاص ه کشور و روش ساده به کیار رفتیه
نقییاط ضییعف مطالعییه مییذکور میییباشییند بنییاب انن ،سیاسییت
پیشنهادی ارائه شده همیواره قابیل اتکیا نخواهید بیود (بیی م و
جورجینا)7173 :7337 ،
دتداوغلو 7به دزمون الگیوی رشید محیدود شیده بیه تی از
پ داخت ها در اناات متحده دم نکا در دو دوره  7311–7310و
 7311–7330پ داخته است نتانق حاصل از به کیارگی ی روش
حداقل م بعات دو م حلهای )2SLS( 1و  ،OLSاعتهیار قیانون
تی وال را ب ای ه دو دوره تصدن میکند (دتداوغلیو:7339 ،
)101
9
هانیکی بیا بیه کیارگی ی روش هیمجمعیی و  OLSبیه
بازنگ ی در شواهد م بوط به انین الگیوی رشید بی ای اقتصیاد
اناات متحده دم نکا طی بیازه زمیانی 7310- 7330پ داخیت
وی به علت افزاند کشد دردمیدی انیاات متحیده در اواخی
دهه  ،7330دوره زمانی را به دو بخد  7310–7333و -7330
 7331تقسیم ک د ب خالف مطالعه دتداوغلو ( ،)7339هانیکی
از متغی ها در حالت لگارنتمی و با توات فصلی اسیتفاده و توابی
تقاضای واردات و صادرات را به نحو دقی تی ی تصی نح کی د
طه نتانق حاصله ،تنها در بازه زمانی دوم ت از پ داختها بی ای
رشد اقتصادی محدودنت انجاد کی ده اسیت (هیانیکی:7331 ،
)979
1
دلونسییو بییا اسییتفاده از روش هییمجمعییی جوهانسیین –
جوسیلیوس نقد ت از پ داخیتهیا بی رشید اقتصیادی اسیپانیا
( )7330–7331را در قالب قیانون تیی وال دزمیون کی د نتیانق
حاکی از وجود محدودنتهای خارجی و نقد کوچ قیمت در
دستنابی به تعادل در ت از پ داخیتهیا بودنید (دلونسیو:7333 ،
)111
1
مورننو  -ب ند و پ ز صحت قانون تی وال را در پنق کشیور
دم نکای اتین طی سالهای  7310-7333با روش همجمعیی
جوهانسن  -جوسیلیوس 3ب رسی ک دند نتانق حاکی از صیادق
بودن قانون ب ای کشورهای کاستارنکا ،گواتماا و نیکاراگوئه و
ب ق ار نهودن دن ب ای السالوادور و هندوراس است محققیان از
افزاند کم های جهانی در توجیه صادق نهودن قانون تی وال
)1. Atesoglu (1993
2. Two Stage Least Squares
)3. Hieke (1997
)4. Alonso (1999
)5. Moreno-Brid & Pérez (1999
6. Johansen Juselius Cointegration Test

ناد میکنند (مورننو  -ب ند و پ ز)797 :7333 ،
پ اتن و ت ن  1ب ای پیانزده کشیور صینعتی ()7311–7331
اعتهار قانون تی وال را به بوته دزماند گذاشیتهانید بی ای انین
منظور ،از معیادات رگ سییون بیه ظیاه نیام ته )SURE( 8
استفاده ک دند طه نتانق بهدست دمده ،زمانی که بیه کشیورها
ب اساس سهمشان در  GDPکل وزن داده میشود ،نسهت بیه
زمانی که از دادههای تابلونی استفاده می شود ،بیین نی ر رشید
واقعی و ن ر رشد پیدبینی شده رابطهای متفاوت و قابل توجه
وجود دارد (پ اتن و ت ن )119 :7333 ،
کودارس 3ب ای ب رسی تفیاوت رشید اقتصیادی کشیورهای
اروپای م کزی و ش قی 70از الگوی رشد محدود شیده بیه تی از
پ داختها و دالت دن استفاده ک د ب ای انن منظور ،دادههیای
فصلی  7331 – 1001و الگوی تصحیح خطای ش طی 77را بیه
کار گ فت طه نتانق وی ،انن تهیین از رشد اقتصیادی تفیاوت
ن ر رشد میان کشورهای اروپای م کزی و ش قی – به غیی از
بلغارستان و مجارستان  -را توضیح میدهد طه استدال وی،
ن ر رشد تج به شده در بلغارستان و مجارسیتان عمیدتاً معلیول
عوامل سمت ع ضه است (کودارس)18 :1001 ،
رزمی 71بیا اسیتفاده از اطالعیات م بیوط بیه دوره –7333
 7310کشور هند و به کارگی ی روش جوهانسن – جوسیلیوس
ف م قوی و ضعیف قانون تی وال را دزمون ک د ب اساس نتانق،
متوس ن ر پیدبینی شده توس الگو نزدن به متوسی نی ر
رشد واقعی می باشد با انن تفاوت که ف م قوی قانون مذکور بیا
قطعیت بیدت ی تأنید میشود (رزمی)311 :1001 ،
نونگباک 79با هدف دزمون اعتهیار قیانون تیی وال در دوره
اصییالحات چییین ( )7313–1001از روش  ARDLاسییتفاده
می کند نتیانق ،حیاکی از نکسیان بیودن نی ر رشید اقتصیادی
تحق نافته چین و ن ر رشد اقتصادی پیدبینی شده میباشیند
(متوس انن ن رها بهت تیب  3/11و  8/11گزارش شید) بنیاب
نتانق حاصله ،محق رشد اقتصادی چین را تقاضا محور میداند
(نونگباک)791 :1003 ،
ب ای کشیور ت کییه بسیته بیه روش اقتصادسینجی و دوره
زمییانی بییه کییار رفتییه ،نتییانق متفییاوتی گییزارش شییده اسییت

)7. Perraton & Turner (1999
8. Seemingly Unrelated Regression Equations
)9. Kvedaras (2005
10. CEE Countries
11. Conditional Error Correction Model
)12. Razmi (2005
)13. Yongbok (2009
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هالیکیاوغلیو 7از روش  ARDLبی ای دزمیون قیانون تیی وال
استفاده ک ده است وی دورههای متیداخل ده سیاله طیی بیازه
زمانی  7380–1008را درنظ گ فته و ب ای ه دوره ن ر رشید
پید بینی شده را با ن ر رشد واقعی مقانسه میکند طه نتانق
وی ،در اکث دورهها قانون مذکور تأنید شده و ت از پ داخیتهیا،
رشد اقتصادی ت کیه را محدود ک ده است (هالیکیاوغلو:1071 ،
)31
1
گوکچییه و چانکییال دوره زمییانی  7338-1077و روش
جوهانسن – جوسیلیوس را به کار گ فتند نتانق دنها نیز تأنید
کننده قانون تی وال بود (گوکچه و چانکال)710 :1079 ،
درنکی اوغلیو و همکیاران 9داده هیای فصیلی بیازه زمیانی
 7381-1077را ب ای ب رسی الگوی رشد محدودشده به تی از
پ داخت در اقتصاد ت کیه انتخاب ک دنید دنهیا بعید از ابهیات
هم جمعی تواب تقاضای واردات و صادرات ،ب ای دزمون فی م
ضعیف و قیوی قیانون تیی وال – بیه گونیه ای متفیاوت از دو
مطالعه قهلی  -از رهیافت فیلت کالمن ب ای بیه دسیت دوردن
کشید هیای توابی مییذکور اسیتفاده ک دنید محققیان بی ای
نتیجه گی ی نهانی رونیه دقیی تی و متفیاوتی نسیهت بیه دو
مطالعه دنگ درپید گ فته و از دزمون والید اسیتفاده ک دنید
نتانق دنها حاکی از بی اعتهار بودن ف م ضعیف و قیوی قیانون
تی وال ب ای ت کیه اسیت (درنکیی اوغلیو و همکیاران:1079 ،
)13
 -2-3مطالعات داخلي
تاکنون دو مطالعه بیه ب رسیی ابی ت ازپ داخیت هیا بی رشید
اقتصادی ان ان در قالب قانون تی وال پ داختهاند
جعف ی صمیمی و همکیاران بی ای ب رسیی رابطیه رشید
اقتصادی و تجارت خارجی در ان ان ،از قانون تی وال اسیتفاده
ک ده اند در تحقی مذکور دوره زمانی  7317–1001در نظی
گ فته شده و ب ای ابهات هم جمعی و دسیتنیابی بیه کشید
دردمدی تاب تقاضای واردات ،روش  ARDLبه کیار گ فتیه
شده است بعد از محاسهه ن ر رشد پیید بینیی شیده توسی
قانون تی وال ،از دزمون والید بی ای اظهیار نظی در خصیوص
پذن ش و نا رد قانون استفاده شده است نتانق دزمون حیاکی
از بی اعتهاری قانون تی وال ب ای اقتصاد ان ان اسیت تفیاوت
اصلی مطالعه مذکور با پژوهد حاض در به کارگی ی رهیافت
)1. Halicioglu (2012
)2. Gökçe & Çankal (2013
)3. Aricioglu et al. (2013
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پارامت متغی در طول زمان و فیلت کالمن اسیت دنهیا مشیابه
اکثی مطالعیات صیورت گ فتیه در انین زمینیه بعید از ابهییات
هم جمعی بلندمدت تاب تقاضای واردات ،کشد دردمدی تیاب
مذکور را در طول دوره ب رسی بابت انگاشته و با انین فی
ن ر رشد پید بینیی شیده توسی قیانون تیی وال را محاسیهه
می کنند اما در تحقی حاض  ،با به کارگی ی رهیافت پیارامت
متغی در طول زمان و فیلت کالمن بیه منظیور درنظی گی فتن
ناپانداری ساختاری ب ض انب مدل ،بی ای هی سیال کشید
متفاوتی نتیجه شده که در دن تغیی ات وارد ب اقتصاد انعکاس
می نابد عالوه ب انن ،دنها ف م ضعیف قانون تی وال را دزمون
ک ده اند در حالی که در اننجا سعی بی دزمیون فی م ضیعیف و
قوی قانون مذکور است (جعف ی صمیمی و همکاران:1077 ،
)87
عزنییزی و همکییاران اعتهییار انیین قییانون را در بخیید
کشییاورزی طییی دوره  7938-7930سیینجیده انیید ابتییدا تییاب
تقاضای واردات را بیا اسیتفاده از الگیوی  ARDLبی دورد و
رابطه بلندمدت دن را ابهات ک دند محققان در ادامه با استفاده
از الگوی تی وال ،ن ر رشد محدود شده به ت از پ داخیتهیا را
ب ای بخد کشیاورزی انی ان طیی دو مسیی متفیاوت نکیی
به صورت هفده س ی از دوره های هفت سال که با هم تداخل
دارند و دنگ ی ب ای ب نامه هیای توسیعه اقتصیادی محاسیهه
ک دند نتانق تحقی نشان داد که در دوره های میورد مطالعیه
اعتهار تج بیی انین الگیو متفیاوت اسیت ،بیه طیوری کیه در
دوره های اولیه قانون تی وال در بخد کشاورزی معته نهیوده
اما در دوره های بعدی ن ر رشد پید بینی شده و نی ر رشید
واقعی به هم نزدن شده اند نتیجیه نهیانی حیاکی از معتهی
بودن قانون تی وال در دهه هشتاد است تحقی مذکور از چند
جهت بیا پیژوهد حاضی تفیاوت دارد )7 :نخسیت دنکیه در
پژوهد حاض اعتهار قانون تی وال در دو ف م ضعیف و قیوی
ب رسی شده و محدود به ن نا چند بخد از اقتصیاد نیسیت
 ) 1در مقاله مذکور تنها از ن کشد دردمیدی بی ای واردات
طی دوره های گوناگون استفاده شده (به عهارت دنگی کشید
شده است) امیا در
دردمدی در دوره های گوناگون بابت ف
پژوهد حاض ب ای دست نابی به کشید هیای م بیوط بیه
تواب تقاضای واردات و صادرات از رهیافت پیارامت متغیی در
طول زمان و فیلت کالمن استفاده می شود  )9در مقاله مزبیور،
ب ای ب رسی نهانی اعتهار قانون تی وال ،از دزمون دماری و نیا
روش اقتصادسنجی استفاده نشده و ص فاً ب مهنیای اخیتالف
ن ر رشد پید بینی شده و ن ر رشد واقعی تصمیم گی ی شده
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است (عزنزی و همکاران)1 :7939 ،
 -4روش تحقیق
ب ای دزمون تی وال ،ب اساس مطالعه هوتاک و مگی ( )7333و
ف انند طی شیده توسی پی اتن ( ،)1009ابتیدا توابی تقاضیای
واردات و صیادرات در فی م لگییارنتمی بییه شییکل زنی تصی نح
میشوند:
()1
LMt =  0 +  1 LYt +  2 LTTt + 1t
در رابطه فوق  Mtحجیم واردات حقیقیی 0 ،جیز بابیتYt ،
تولید ناخال داخلی حقیقیی TTt ،رابطیه مهادلیه  1 ،کشید
واردات نسهت به دردمید  2 ،کشید واردات نسیهت بیه رابطیه
مهادله و  1tجز اخالل میباشند
()8
LXt = 0 + 1 LZt + 2 LPt + 2t
که در دن  Xtحجم صادرات حقیقی Zt ،تولید ناخال حقیقیی
جهانی Pt ،شاخ قیمت کااهای صادراتی انی ان تقسییم بی
شاخ قیمت کااهای صیادراتی جهیان 0 ،جیز بابیت1 ،
کشد صادرات نسیهت بیه تولیید جهیانی 2 ،کشید قیمتیی
صادرات،و  1tجز اخالل میباشند
1
بعد از ب رسی پانانی متغی های مع فی شده فوق  ،از دزمون
همجمعی ب ای وجود رابطه بلندمدت بین متغی ها (در رابطههای
 1و  )8استفاده مییشیود بعید از تأنیید هیمجمعیی و حصیول
اطمینان از وجود نداشیتن رگ سییون سیاختگی ،بیا اسیتفاده از
رهیافت پیارامت متغیی در طیول زمیان ( )TVPو روش فیلتی
کالمن   1و  1تخمین زده مییشیوند سیپس ب اسیاس روش
پیشنهادی پ اتن ( )1009ب ای دزمون ف م ضعیف و قوی قانون
تی وال ،رابطههای ( )3و ( )70به ش ح زن تص نح میشود:
()3
∆Gt = 0 + 1 ∆At + t
()70
∆Pt = 0 + 1 ∆At + t
در رواب فوق 0 ،جز بابت 1 ،ض انب م بوط به نی رهیای
رشد و  ∆Atن ر رشد اسمی مییباشیند  ∆Gtاز تقسییم رشید
صادرات حقیقی بی کشید دردمیدی واردات (  1در رابطیه )1
بهدست میدند و نشاندهنده ن ر رشد پیدبینی شیده (م بیوط
7

)1. Houthakker & Magee (1969

 1طه نتانق به دست دمده از دزمون دنکی فول تعمیم نافته ،تمامی متغی ها
) I(1بودند خالصه انن نتانق در قسمت ضمیمه ذک شده است

به ف م ضعیف) است ∆Pt ،بیانگ ن ر رشید پییدبینیی شیده
(م بوط به ف م قوی) بوده که از تقسییم حاصیلضی ب کشید
دردمدی صادرات ( 1در رابطیه  )8و رشید دردمید جهیانی بی
کشد دردمدی واردات (  1در رابطه  )1حاصل میشود  tنیز
جز اخالل میباشد
 -5بحث و نتیجهگیری
با توجه به دمار موجود ،از دادههای سالیانه م بوط بیه  7939تیا
 7931ب ای دزمون ف م ضعیف و قوی دزمیون تیی وال اسیتفاده
شده است تمامی دادههیای خیام از بانی جهیانی جمی دوری
شدهاند
در انن تحقی  ،از روش  ARDLب ای ب رسی وجود رابطه
9
بلندمدت در رواب ( )1و ( )8استفاده شده است
نتانق دزمون وجود رابطیه بلندمیدت بی ای توابی تقاضیای
واردات و صادرات در جدول های ( )7و ( )1گزارش شده اسیت
ازم به ذک است ب ای در نظ گ فتن اب ات جنگ تحمیلی بی
اقتصاد ان ان ،ن متغی مجیازی ( )DUM5967در الگوهیای
تص نحی منظور شده است
جدول  .1ب دورد نتانق حاصل از  ARDLپونا ب ای تاب تقاضای
واردات
متغی
)LM(-1
LY
)LY(-1
LTT
C1
DUM5967

ض نب ب دورد شده
0/10180
9/1031
-9/0711
0/013010
-9/7113

انح اف معیار
0/013938
0/10170
0/98938
0/030193
1/7117

دماره t
3/1183
8/9111
-1/8318
1/8830
-7/1139

-0/78893

0/033719

-1/1110

̅ = 0/31311

R2 = 0/39831

(X F2 = 0/03711)0/131
2

(= 0/11918)0/3( X N = 9/18131)0/181
(X H2 = 0/18971)0/111

2
X SC

مأخذ :نافتههای تحقی

جدول فوق به معنادار بیودن ضی انب بی دوردی وقفیه اول
متغی دالت دارد عالوه ب انین ،مجمیوع ضی انب م بیوط بیه
دردمد و رابطه مهادله مثهت و معنادار میباشند بناب انن ،کشید

 9ب ای مطالعه مهانی الگوی  ARDLبه نوف سیتی( )31-31 :7937م اجعیه
شود
از مهدأ میباشد
 1در تمامی جدولهای تحقی  Cنشان دهنده ع
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متغی های مذکور در کوتاه مدت مثهت است (مقادن کشدها به
ت تیب  0/9371و  0/013می باشیند) ضی نب بی دوردی متغیی
مجازی م بوط به دوران جنگ تحمیلی نشاندهنده تأبی منفیی
دن ب واردات است
جدول  .2ب دورد نتانق حاصل از  ARDLپونا ب ای تاب تقاضای
صادرات
متغی
)LX(-1
LZ
LP
)LP(-1
C
DUM5967

دماره t

ض نب ب دورد شده
0/11939
0/73031
0/19109
-0/13331
9/7113

انح اف معیار
0/030119
0/71819
0/013119
0/018803
1/0701

3/9110
7/1838
-9/0198
-9/9893
0/81110

-0/71717

0/70319

-7/1319

R2 = 0/39391
̅ = 0/31317

(X F2 =7/3311)0/718
(X N2 = 0/91113)0/817

(X SC2 =0/10001)0/113
(X H2 = 7/3718)0/733

مأخذ :نافتههای تحقی

در جییدول ( )1هماننیید جییدول ( ،)7ضی نب باوقفییه متغی ی
وابسته معنادار بوده و میتیوان از دن بی ای دزمیون هیمجمعیی
استفاده ک د همچنین ،صادرات ان ان در کوتاهمدت نسیهت بیه
تولید جهانی بی کشد بوده و مطاب انتظار از کشید قیمتیی
منفی (معادل  )-0/091ب خوردار است
دمییارههییای
و
در جییدولهییای فییوق، ، ،
7
ض نب اگ انژ در دزمون های تشخی صیحت الگیو هسیتند
که به ت تیب همهستگی س نالی ،تص نح ف م تابعی ،ن مال بودن
و وارنیانس ناهمسیانی جمیالت پسیماند را میورد دزمیون قی ار
می دهند باتوجه به انن دماره هیا ،هی دو الگیوی بی دورد شیده
ف و کالسیی م بیوط بیه جملیه اخیتالل را بیا  31درصید
اطمینان ،تأمین میکند
ب ای دزمون وجود همجمعی در الگوی  ARDLازم است
دزمون ف ضیههیای زنی بی ای هی دو تیاب تقاضیای واردات و
صادرات انجام شود:
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P

H 0 :  i  1  0
i 1

P

H 1 :  i  1  0
i 0

{

که در دن   iض نب باوقفه متغی وابسته میباشد
مقدار دماره مورد نیاز ب ای انجام دزمون فوق ،طه رابطیه ()77
محاسهه میشود:

1
()77


i

P


i 1

S

t



مقدار انن دماره ها بی ای تیاب تقاضیای واردات و صیادرات بیه
ت تیب  -9/83و  -1/17هستند کمیت بح انی ارائه شده توس
از مهدأ ب ابی بیا -9/11
بن جی و همکاران ب ای مدل با ع
صف رد شده و وجود رابطه بلندمیدت مییان
می باشد ،لذا ف
متغی ها در ه دو الگو تأنید میشود
نتانق حاصل از ب دورد الگوهیای ( )1و ( )8بی اسیاس رهیافیت
 TVPو فیلت کالمن 1در جدولهای ( )9و ( )1نشان داده شیده
است
جدول  .3نتانق تخمین تاب تقاضای واردات ب اساس رهیافت
 TVPو فیلت کالمن
متغی
SV1
SV2
SV3

وضعیت
پانانی
-9/1831
7/0378
-0/1033

جذر میانگین
م بعات خطا
()RMSE
1/1111
0/7111
0/1771

دماره z

-0/17819
3/0817
-1/1081

ارزش
احتمال
()Prob
0/1113
0/0000
0/0730

مأخذ :نافتههای تحقی

متغی های  SV2 ،SV1و  SV3به ت تییب نشیان دهنیده
از مهدأ ،تولید ناخیال داخلیی حقیقیی و رابطیه مهادلیه
ع
هستند تغیی ات پارامت های تخمین زده شده در طول زمیان در
از
مجموعه نموداری ( )7ت سیم شدهاند که مطاب با دن ع
مهدأ در طی زمان اب ات بابتی ب واردات نداشته اسیت کشید
دردمدی واردات در ابتدای دوره ب رسی مقیدار مثهتیی دارد و در
سال  7931به کمت نن مقدار خود رسیده و در سال بعد از دن به
سطح مثهت جهد میکند بید ت نن مقیدار کشید دردمیدی
م بوط به سال  7917بوده و پس از دن روند کم و بیید بیابتی
 1ب ای مطالعه مهانی رهیافت  TVPو فیلتی کیالمن بیه )Harvey(1991

1. Diagnostic Tests

م اجعه شود
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را طی میکند و در سیال انتهیانی دوره مقیدار دن بیه 7/0378
می رسد ض نب ب دوردی م بوط به رابطه مهادلیه پیس از نی
افت ناگهانی در سال  ،7931بالفاصله به سیطح مثهیت جهید
داشته و روند بابتی را در طول زمان حول صیف طیی مییکنید
مطاب جدول ( )9وضعیت پانانی دن در سال انتهانی ب رسی به
 -0/1033رسیده است
جدول  .4نتانق تخمین تاب تقاضای صادرات ب اساس رهیافت
 TVPو فیلت کالمن

SV4

-71/1188
0/137

جذر میانگین
م بعات خطا
()RMSE
0/1737
0/0933

-10/0391
10/3011

SV6

-0/7719

0/091

-9/7703

متغی

SV5

وضعیت
پانانی

دماره z

ارزش
احتمال
()Prob
0/0000
0/0000
0/0073

مأخذ نافتههای تحقی

متغی های  SV5 ،SV4و  SV6به ت تییب نشیان دهنیده
از مهدأ ،تولید ناخال داخلی حقیقی جهیانی و شیاخ
ع
قیمت کااهیای صیادراتی انی ان تقسییم بی شیاخ قیمیت
کااهای صادراتی جهان هستند تغییی ات پارامت هیای تخمیین
زده شییده در طییول زمییان در مجموعییه نمییوداری ( )1ت سیییم
از
شدهاند مطاب جدول ( )1و مجموعیه نمیوداری ( ،)1عی
از
مهدأ اب ات پانداری را در طول زمان طی نک ده است عی
مهدأ در سال  7933به حداکث خود رسیده است پیس از دن تیا
سال  7919روند کاهشی شدندی داشته است از سال  7919به
بعد روند کم و بید بابتی را تج به ک ده است کشد صادرات
نسهت به تولید جهانی در سال  7931به حداکث مقدار خود می-
رسد و تا سال  7910روند نزولی داشیته اسیت پیس از دن بیه
سطح مثهت جهد ک ده و با شیب مالنمی در انتهای دوره بیه
 0/137میییرسیید کشیید قیمتییی صییادرات رونیید پ نوسییان و
ناپانداری را تا سال  7919داشته و پس از دن بیین صیف و -1
ح کت نموده و در انتها به  -0/7719رسیده است
SV4F
60
50
40
30
20
10
0
1390

1385

1380

1390

1385

1380

1375

1370

1365

1360

SV5F
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
1375

1370

1365

1360

SV6F
.8
.6
.4
.2
.0
-.2
-.4

نمودار  .1تخمین ض انب الگوی ( )1ب اساس فیلت کالمن
مأخذ :نافتههای تحقی

-.6
1390

1385

1380

1375

1370

1365

1360

نمودار  .2تخمین ض انب الگوی ( )8ب اساس فیلت کالمن
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مأخذ :نافتههای تحقی

بعد از بهدسیت دوردن ضی انب   1و ( 1بیهت تییب  SV2Fو
 )SV5Fو محاسهه ن ر رشد پیدبینی شده ( ،)∆Gبا تخمیین
رابطه ( )3به روش  OLSو دزمون والد ،7صحت تعهی ضعیف و
قوی قیانون تیی وال ب رسیی مییشیود نتیانق انین دزمیون در
جدولهیای ( )1و ( )3دورده شیده اسیت (روش میورد اسیتفاده
پ اتن)1009 ،
جدول  .5نتانق تخمین رابطه ( )3و دزمون والد
انح اف
معیار
1/09
0/79

ض نب
متغی
ب دورد شده
1/13
70/11
C
1/17
0/33
∆A
(Wald Test F statistics value = 131/193 )0/000
دماره t

ارزش احتمال
()Prob
0/071
0/000

مأخذ :نافتههای تحقی

مطاب دماره م بوط به دزمیون والید و قی ار گی فتن دن در
ناحییه بح انیی ،ف ضییه  0 = 0و  1 = 7بی ای رابطیه ()3
پذن فته نشده و در نتیجه ف م ضعیف قانون تی وال ب ای اقتصاد
ان ان ب ق ار نیست
ب ای دزمون ف م قوی قانون تی وال نیز ف انندی مطیاب دنچیه
گذشت طی میشود رابطه ( )70تخمین زده میشود و با استناد
بییه دمییاره دزمییون والیید ،در خصییوص اعتهییار قییانون مییذکور
نتیجهگی ی میشود
جدول  .6نتانق تخمین رابطه ( )70و دزمون والد
انح اف
معیار
9/11
0/03

ض نب
متغی
ب دورد شده
9/71
77/13
C
8/83
0/11
∆A
(Wald Test F statistics value = 11/811 )0/000
دماره t

ارزش احتمال
()Prob
0/009
0/000

مأخذ :نافتههای تحقی

ق ار گ فتن دماره دزمون والد در ناحییه بح انیی ،ف ضییه صیف
 0 = 0و  1 = 7ب ای رابطه ( )70را رد مییکنید بنیاب انن،
ف م قوی قانون تی وال نیز ب ای اقتصاد ان ان صادق نمیباشد
 -6جمعبندی و ارائه پیشنهادها
در دندگاه نئوکالسی  ،رشد اقتصادی ناشیی از عوامیل سیمت
ع ضه میباشد ت از پ داختها از ط ن تعدنل ن ر ارز حقیقیی
در بلندمدت به تعادل رسیده و ب ای رشد اقتصیادی محیدودنت
انجاد نمیکند تی وال ( )7313با زن سؤال ب دن انیده میذکور،

1. Wald Test
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بیانی تقاضا محور و وابسته به وضعیت ت از پ داختهیا از رشید
اقتصادی ارائه داد وی الگونی را مع فیی کی د کیه در دن نی ر
رشد اقتصادی بلندمدت سازگار با تعادل ت از پ داختهیا تعییین
می شود طه انن رونک د ،ن ر رشد اقتصیادی از تقسییم نی ر
رشد صیادرات بی کشید دردمیدی واردات حاصیل شیده و در
بلندمدت هیچ کشوری نمیتواند ن ر رشیدی سی ن تی از دن را
تج به کند مگ دنکه تیأمین میالی کسی ی خیارجی را بیهطیور
پیوسته با ج نان س مانه نا اسیتق ا خیارجی جهی ان کنید از
دنجانی که تأمین مالی به شیوه مذکور بیه گونیهای دائیم قابیل
تصور نیست ،عدم تعادل ت از پ داخیتهیا میانعی جیدی بی ای
ارتقای رشد اقتصادی محسوب میشود در انن راستا ،پیژوهد
حاض با هدف ب رسی اعتهیار قیانون تیی وال در اقتصیاد انی ان
شکل گ فت بدنن منظور ،نخست با استفاده از دادههای سالیانه
 7939–7931هییمجمعییی بلندمییدت تواب ی تقاضییای واردات و
صادرات در ف م های مقتضی به ابهات رسیید سیپس ،رهیافیت
پارامت متغی در طول زمان و فیلت کالمن ،ب ای تخمین کشد
دردمدی واردات و صادرات به کار گ فته شد در ادامه با استفاده
از مقادن کشد های مذکور ،ن ر رشید پیشینهادی الگیو در دو
ف م ضعیف و قوی ب ای ه سال استخ اج شد در نهانت ،نتانق
حاصل از دزمون والد دالت ب عدم اعتهار قانون میذکور در هی
دو ف م ب ای اقتصاد ان ان داشتند ب انن اساس میتوان گفیت
تقاضای کل از مج ای ت از پ داخیتهیا بی ای رشید اقتصیادی
ان ان محدودنتی انجاد نک ده است به عهارت دنگ  ،پانین بودن
ن ر رشد اقتصادی و تحق نییافتن نی رهیای رشید هیدف در
خالل ب نامههای توسعه ،رنشه در ت از پ داختها بهعنوان جیز
اصلی تقاضا در الگوی  BPCGندارد در کشورهانی که قیانون
تی وال در دنها صادق بوده ،باا بیودن کشید دردمیدی واردات
(مقداری بید ت از واحد) دلیلی قاط ب ای اعتهار قانون میذکور
و محدود شدن ن ر رشد اقتصادی مع فی شیده اسیت مطیاب
جدول ( ،)9کشد دردمدی واردات حدوداً  0/93بوده و از ط ف
دنگ نتانق حاصل از تخمین الگوی  TVPنشیان داد کیه انین
کشد در اکث سال های مورد ب رسی مقداری بین صف و نی
را داشته است بناب انن ،دلیل اصلی اعتهار نداشتن قانون تی وال
کم کشد بودن واردات نسهت به دردمد است افیزون بی انین،
تعیین کنندههای اساسی وضعیت ت از پ داختها در ان ان نظیی
محدودنت های وض شده ب واردات ،ت کیب واردات (که عمدتاً
به نف کااهای س مانهای است) ،تح نمهیای وارد بی اقتصیاد
ان ان و در نهانت وابستگی شدند تجارت خارجی به دردمیدهای
نفتی ،وضعیت دن را به گونهای رقم زدهاند که رشد اقتصادی از
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انن مج ا محدود نشده اسیت در نتیجیه ،عیدم تعیادل بخید
خارجی مانعی ب ای رسییدن بیه مسیی های رشید بیاات بی ای
اقتصاد ان ان محسوب نمی شود بناب دنچه گذشت میتوان ادعا
ک د مادامی که تغیی ات اساسیی در تی از پ داخیتهیا و تعییین
کننده های دن صورت نگی د ،محیدودنت هیای رشید اقتصیادی
ان ان در محیطی خیارج از الگیوی  BPCGتعییین مییشیوند
اوضاع نهادی ،شی ان سیاختاری ،عیدم تعیادلهیای داخلیی و
محدودنت های سمت ع ضه مهمت نن دنها به شمار میدننید از
انن رو به مقامهای سیاستگذار اقتصادی توصیه مییشیود بیه
منظور نیل به ن ر های رشد بیاات بی میواردی از انین دسیت
متم کز شوند ب پانه نتانق حاصله ،سیاستهانی که بیه پیانین
بودن کشد دردمدی واردات منج می شوند ،پیشنهاد میشیود
نکی از راههای پیادهسازی چنین سیاستهانی در ان ان تقونیت

تولیییدات داخییل و تشییون بییه مصیی ف کااهییای داخلییی
علیالخصوص در زمان وفور دردمدهای نفتی است
عالوه ب انن موارد ،می توان گفت پیگیی ی سیاسیتهیای
م بوط به دزادسازی تجاری ،منج به کاهد رشد اقتصیادی در
ان ان نشده و در صورت تیداوم ت کییب واردات ،سیاسیتهیای
مذکور ب ای رشد اقتصیادی محیدودنت انجیاد نخواهنید کی د
انتظار میی رود بیا افیزاند حجیم تجیارت و واردات کااهیای
س مانه ای با تکنولویی پیش فته ،انتقیال تکنولیویی بیه داخیل
کشور صیورت پیذن د .در انین راسیتا ،ت بییت نیی وی انسیانی
متخص جهت استفاده و بیومی کی دن تکنولیویی حاصیل از
س رنز کااهای وارداتی نکی از راهحلهانی تلقی میشیود کیه
میتوان ب ای رسیدن به ن رهای رشد اقتصادی باات از دن ناد
کد
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:پیوست
پانانی متغی ها
 ازم،از دنجا که به کارگی ی س ی های زمانی ناپانا در روش های معمول اقتصاد سنجی ممکن است به ب وز رگ سیون کاذب منج شود
 اطمینیان،است قهل از انجام ه گونه ب دوردی ابتدا از پانا بودن س ی های زمانی مورد استفاده در ب دورد پارامت های الگوی تحت ب رسی
 نخستین اقدام ب ای تخمین ه الگو تعیین درجه جمعی س یهای تحت ب رسی است،حاصل شود بناب انن
7
) ADF(  فیول تعمییمنافتیه- دزمیون دنکیی،نکی از روشهای متداول دزمون پانانی متغی ها و تعیین درجه جمعی س یهیای زمیانی
میباشد انن دزمون ب ای تمامی متغی های به کار گ فته شده در حالت سطح انجام شد و نتانق دن بهطور خالصه در جدول (الیف) دورده
شده است
ADF  ب رسی پانانی متغی های در حالت سطح ب اساس دزمون.جدول الف
از مهدأ و روند
نتیجه دزمون

ADF دماره

ناپانا
ناپانا
پانا
ناپانا
ناپانا
ناپانا

-1/19
-1/18
-1/01
-1/11
-1/33
-7/3

1. Augmented Dickey-Fuller

با ع
مقدار بح انی در سطح
%31
-9/11
-9/11
-9/13
-9/11
-9/11
-9/11

از مهدأ و بدون روند

با ع

نتیجه دزمون

ADF دماره

%31 مقدار بح انی در سطح

متغی ها

ناپانا
ناپانا
پانا
ناپانا
ناپانا
ناپانا

-1/73
0/03
-9/79
-1/13
-0/33
-7/8

-1/31
-1/33
-1/31
-1/31
-1/31
-1/31

LM
LY
LTT
LX
LZ
LP
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∆G
∆A
∆P

-1/31
-1/31
-1/31

پانا
پانا
پانا

-1/17
-3/71
-1/39

-3/73
-1/33
-3/01

-9/11
-9/11
-9/11

پانا
پانا
پانا

مأخذ :نافتههای تحقی

همانگونه که جدول فوق نشان میدهد ،تنها متغی های  ∆G ،LTTو  ∆Aدر سطح پانا ،I(0) ،هستند بنیاب انن ضی وری اسیت کیه
دزمون رنشه واحد روی تفاضل م تهه اول سان متغی ها انجام شود جدول (ب) نتانق انن دزمون را روی تفاضل م تهه اول نشان میدهد
جدول ب .ب رسی پانانی تفاضل م تهه اول متغی ها ب اساس دزمون ADF
متغی ها
DLM
DLY
DLX
DLZ
DLP

از مهدأ و بدون روند
با ع
مقدار بح انی در سطح %31
-1/98
-1/31
-1/7
-1/33
-1/97
-1/31
-1/11
-1/31
-1/11
-1/31

نتیجه دزمون
پانا
پانا
پانا
پانا
پانا

دماره ADF

با ع
مقدار بح انی در سطح %31
-9/11
-9/13
-9/11
-9/11
-9/11

از مهدأ و روند
دماره ADF

-1/13
-1/71
-1/88
-1/11
-1/11

نتیجه دزمون
پانا
پانا
پانا
پانا
پانا

مأخذ :نافتههای تحقی

مطاب جدول (ب) متغی هانی که در سطح پانا نهودند ،با ن
ب دوردهای مقتضی استفاده ک د

بار تفاضلگی ی پانا شده و در نتیجیه مییتیوان از تمیامی متغی هیا بی ای
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Abstract:
The main objective of this study is investigating the
effect of economic and social infrastructure on economic
growth gap within the framework of panel data method
among Iran's provinces during the period (2006-2012).
In this context, conditional and non-conditional
convergency hypothesis related to province's economic
growth has tested. The results show endorsement of both
types of convergency of economic growth in the
provinces of Iran. Economic infrastructure including
communications and energy has a significant positive
influence on economic growth. By entering the
economic infrastructure variables in the equation of
convergency the economic growth gap in the regions is
reduced. Combined index of social infrastructure has the
significant negative impact on economic growth in
provinces. So that there are significant positive effect of
health expenditure and the significant negative impact of
education expenditure on economic growth in
provinces.Therefore in order to reduce the gap in
economic growth in the country's provinces, paying
more attention to economic infrastructure and health
sector and to review the allocation of resources in the
educational sector is recommended.
Keywords:
Economic
Infrastructure,
Social
Infrastructure, Economic Growth Gap, Convergency,
Iran's Provinces, Panel Data.
JEL: O18, O11, R11.

:چكیده
 ب رسی تأبی زن ساخت های اقتصادی و اجتمیاعی، هدف اصلی مطالعه حاض
)7981-7937( ب شکاف رشد اقتصادی استان های کشور طیی دوره زمیانی
در چارچوب روش داده های تابلونی است در انین راسیتا ف ضییه همگ انیی
ش طی و غی ش طی رشد اقتصادی استان ها دزمون شده است نتانق حاکی از
تأنید هی دو نیوع همگ انیی رشید اقتصیادی در اسیتان هیای انی ان اسیت
زن ساختهای اقتصادی شامل ارتهاطات و انی یی بی رشید اقتصیادی تیأبی
مثهت و معنی دار دارند بیا ورود متغی هیای زن سیاخت اقتصیادی در معادلیه
 شکاف موجود در رشد اقتصادی مناط انی ان کیاهد میی نابید،همگ انی
شاخ ت کیهی زن ساخت اجتماعی تأبی منفی و معنادار بی رشید اقتصیادی
استان ها دارد؛ به گونه ای که مخارج بهداشیت دولیت ابی مثهیت و معنیادار و
مخارج دموزش تأبی منفی و معنادار ب رشد اقتصادی اسیتان هیا در راسیتای
تأنید همگ انی دارند بنیاب انن در راسیتای کیاهد شیکاف رشید اقتصیادی
استانهای کشور توجه ه چه بیشت به زن سیاختهیای اقتصیادی و بخید
بهداشت و لزوم بازنگ ی در تخصی بهینه مناب در بخد دموزش توصییه
میگ دد
 شکاف رشد، زن ساخت اجتماعی، زن ساخت اقتصادی:واژههای كلیدی
 دادههای تابلونی، استانهای کشور، همگ انی،اقتصادی
.R11 ،O11 ،O18 :JELطبقهبندی
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